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ORX3AAN VAN DB STICHTING JDE BROBKm GEMEENSCHAP"

Secretariaat Stichting Redactie-adres mededelingenblad:
e Broeker Gemeenschap" H.W. Eppenga, Buitenweeren 1.

PZ.!.....?! Bakkerstraat 12, tel. 1562
. ==AGENDA-=

vanaf 6 juli elke vrijdagavond:
Zomeravondconcert (N.H. Kerk)

^ t/m 12 aug Broeker Feestweek
6 t/m 11 aug Meisjesver.: Kampeerweek
20 aug Jaarverg. Rekreatlever.

(R.K. Hulpkerk)
22 aug Bezoek H.K.H, Prinses Beatrix en

Z.K.H. Prins Glaus
23 aug Pluimvee— en Kon^'nenh.ver.:

Joiigdierendag
25/26 aug Wandeltocht
29 aug Bijeenkomst Milieugroep i.o,

(Concordia)
5 sep Regeringsjubileum H.M. Koningin

Juliana
1^-l6 dec Pluimvee- en Konjjnenh.ver.:

Tentconstelling.

MEDEDELINGEN VAN BESTUUR
BROEKER GEMEENSCHAP

-I-

Het bestuur van de Broeker Gemeenschap
wil langs deze v/eg alle verenigingen en
personen, welke hebben medegewerkt aan
de uitwisseling met Ilpendam, harteliijk
bedanken voor hun inspanning. Alleen
door deze grote medewerking kon de uit
wisseling tot het succes leiden, dat het
nu geworden is.

-II-

Voor het openluchtbsil op ^ augustus a.s.
heeft de Broeker Gemeenschap nog een
aantal "helpende handen" nodig. Het gaat
b.v. om het verkopen van toegangskaarten
controle-werkzaamheden, terreinbewaking,
etc. Indien u bereid bent mede te helpen
wilt u dat dan opgeven bij Mw. Blufpand?
Ook is er dringend behoefte aan een
toilet-dame. Ook hiervoor geldt: inlich-
tingen en opgeven bij Mw. Blufpand.

-III-

Kinderen, welke deel willen nemen aan de
kinderoptocht op 8 aug a.s. worden ver—
zocht opgave te doen voor 5 augustus bij
Mw. Blufpand of bjj Mw. Aaftink. Daarbij
verme^den, wat er uitgebeeld wordt !

==ZOMERAVONDCONGERTEN=:=
Door de stichting "De Broeker Gemeenschap"
wordt georganiseerd een serie Zomeravond-
concerten in de Ned. Herv. Kerk te Broek
in Waterland. De concerten vinden plaats
telkens op vrijdagavond, aanvang 8 uur.

Programma;

6 juli: Het Nederlands Kamororkest
o.l.v. Szymon Goldberg

13 juli:Studio Laren.
20 juli:Musica da Camera.
27 juli:Marie-Cecile Moerdijk.

3 aug.:Antiqua Delphi.
10 aug.:Jan Jongepier - Ida de Vries.

De entreeprijs bedraagt; voor het Ned.
Kamerorkest / 6,—, voor alle overige
concerten / 5i —• Kaarten zijn verkrijg-
baar bij de koster der Ned. Herv. Kerk.
Wy roepen een ieder op een of meerdere
uitvoeringen te bezoeken.

==JEUGDHUIS GESLOTEN=:=
In de periode van 14 t/m 22 juli is het
Jeugdhuis gesloten I

==Naamsverandering==
De naam van de Pluimvee- en Konijnen-
houdersvereniging Broek in V/aterland
en Omstreken is veranderd in:

KLEINDIEREN SPORTVERENIGING
Broek in Waterland en omstreken

Dit in verband met het feit, dat de
Vogelvereniging heeft opgehouden te
bestaan en is opgegaan in de Pluimvee
vereniging, die verschillende afdelingen
heeft. (konijnen, kippen, sierduiven,
vogels en caviars).
Het secretariaat blijft gevestigd bij:
G. Hoetmer, Broekermeerdijk 21.

==BEJAARDENGLUB==

Dinsdag, 19 juni j.l. waren alien om
8 uur bij de bussen aanwezig op het Par-,
keerterrein. Het weer was fantastisch
en toen alien waren ingestapt en hadden



plaats genomen, ging de rit beginnen.
Eerst naar de Zaanse Schans, nadat de
voorzitter, de heer J» Nierop alien wel-
kom had geheten# Daar hebben we een ^uur
rondgewandeld. Het was erg leuk al die
oude gebouv/en te bekijken. Toen reden we
langs Castricum, Bakkum en Egmond a/d
Hoef en Egmond a/Zee naar Bergen. Een
erg mocie rit, vervolgens naar Schoorl
waar koffie met koek klaar stond. Hierna
reden we naar Gallantsoog, het Zwanenwa-
ter, maar door omstandigheden vond dat
geen doorgang. Toen maar naar het strand
Daar is wel even gelachen ! Dames en
Keren aan het pootje baden! Vervolgens
naar Schaagen waar de lunch voor ons
klaar stond; daar waren we wel aan toe.
De tocht ging hierna naar Hoogwoud voor
een bezoek aan de museum-boerderiij. Erg
leuk. Ook bezochten wij daar het diensten
centrum, een instelling waar bejaarden
kunnen eten tegen kostprijs en waar het
eten zo nodig ook thuis werd gebracht.
Toen op naar Volendam, waar by de Amvo
het diner werd opgediend, dat ons alien
best smaakte. Nog een redevoering van
onze voorzitter, de heer Nierop, v/egens
de komst van onze Burgemeester en echt-
genote, die aan het diner aanzaten. Erg
leuk een dergelyk teken van medeleven
voor ons bejaarden. Toen reden wij terug
naar Broek in V/aterland, waar wy tussen
negen uur en half tien aankwamen en af-
scheid van elkander namen. Alle deelne-
mers kunnen op een v/elgeslaagde dag te
terugzien. Met vele groeten van het

Bestuur.

Seer. J.H.W. IVallroth,

=:=MILIEUGROEP IN OPRICHTING==

Zelf iets doen aan milieuverbetering.
Niet alleen er naar kyken en luisteren,
of -er over lezen, maar zelf zaken aan-
pakken, die binnen .je eigen bereikbaar-
heid vallen. Een aantal Broekers is sinda

kort bezig een soort gezamenlijke onrust b
over de oplpssing van het milieuvraag-
stuk in daden om te zetten. Op 29 augus
tus. wil deze "groep in oprichting" in
Goncordia 's avonds graag wat meer be-
kendheid aan zyn bestaan geven. Maar
meer nog mensen, die ook daadwerkelyk de
handen uit de mouwen willen steken, uit_
nodigen zich aan te sluiten.
Op dit moment zyn een paar onderwerpen
gekozen, die geschikt lyken door enkele
mensen speciaal te worden aangepakt. Die
onderwerpen zyn onder meer:
1. begeleiden en kritisch vinger op de

pols houden van de uitvoering
Streekplan Waterland;

2. Onderwys, het via de kinderen (in sa-
menwerking met de leerkrachten) milieik
bewuster maken van de ouders;

3o Schoonmaakactie dit najaar en conti-
nuiteit van deze activiteit;

ko documentatie.;
5. publiciteit.
-Er zijn nog enkele andere onderwerpen ge-1
noemd. We zyn op dit moment echter een 1
kleine ploeg (ca. 15 man), die zoekend
is naar goede ideeen, raankracht en een
goede structuur. Een ding isduidelyk. We
moeten voorlopig zeker niet meer hooi op
onze vork nejnen dan we aan kunnen. Van-

daar ook een lokale opzet in de Gemeente
Broek. Alle taakploegen zijn open....de
meeste behoeven aanvulling. Meedoeners en
-denkers graag present in Concordia, de
29ste augustus.
Meer inforraatie tussentijds beschikbaar
by Ronald Drost, De Vennen 15»tel.l666.

==BURGERLIJKE STAND==

Geboren; Karin d.v. J. Kasper en M.G.
Groenewegen

Gehuwd: Jan H.K.Hoe\>e22 jr en Annegien
Louw 19 jr.

Spreuk van de week;
Er zit muziek in Waterland !!!

=:=rONDERV.O:JSVERANDERINGEN==

Hoewel de vakanties nog maar nauwelyks zijn]
begonnen, blikken we nu al vooruit naar 'ti
nieuwe schooljaar. Dit nieuwe schooljaar I
gaat namelijk een aantal veranderingen te-j
weeg brengen in de bestaande situatie.
Deze veranderingen hebben betrekking
zowel op het basisonderwys als op het
kleut e r ond erwys.
A. Basisonderwys; De o.l. school-I te

Broek in Waterland gaat in het nieuwe
schooljaar zeven klassen tellen. De
toeloop van eerste klasleerlingen was
zo groot, dat tot splitsing moest wor
den besloten. De thans nog in de school
ondergebrachte kleuterschool moet daar-
om plaats maken voor deze zevende klas.

B.Kleuteronderwys; In aansluitihg op het
voorgaande is een oplossing gezocht
voor de huisvesting van. de—kleu-tor^
school. Deze is in afwachting van de
totstandkoming van een geheel nieuw
gebouw, gevonden in twee noodlokalen,
welke geplaatst worden op het terrein
naast kapper Kreetz. Een bijkomend ge-
volg is, dat er nu tevens voldoende
ruimte gaat ontstaan voor alle kleu-
ters in onze gemeente. In afwyking met
vorige jaren kan een kind dat in de
loop van het jaar k jaar wordt onmid-
delijk worden geplaatst en behoeft niet
op een wachtlyst te komen. De keuze
tussen beide kleuterscholen is in prin-
cipe vry, doch het gemeentebestuur
streeft uiteraard naar gelykmatige be
setting van beide scholen. Voor kinde
ren, welke overblyven tussen de middag
is de kleuterschool "Kleutervreugd"
aangewezen.

G.Personalia; Nieuwe onderwyzeres aan de
o.l.school-I mejuffrouw M. Visser.
Nieuwe hoofdleidster "Kleutervreugd"
mejuffrouw E.M. de Lange. Nieuwe
leidster Noodschool; mejuffrouw E.
Mostert.

Bloemen bestellen ...

"A r o s a" bellen

Galggouw 28, Broek in Waterland
tel- l68if b.g.g. 020-731524

I 11

Morgen met vakantie ?
Bel ons vandaag voor uw reis- of
karapeerverzekering !

ASSURANTIE ADVIESBURO

Jb.K. Honingh - J. Houtkoop B.V.
tel. 02903-1269 tel. 02995-1804

of tel. 020-61618/226685


